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(A)     GE.08-71460    111208    111208 

  األطراف العامل بوصفه اجتماع مؤمتر 
  األطراف يف بروتوكول كيوتو   

  الدورة الرابعة
   ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢- ١بوزنان، 

  
   من جدول األعمال٧البند 

  ة االمتثالتقرير جلن
  تقرير جلنة االمتثال
  اقتراح مقدم من الرئيس

   ٤- م أإ/- مشروع املقرر 
  جلنة االمتثال

  ،مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوإن 

   من بروتوكول كيوتو،١٨ إىل املادةإذ يشري   

   ،٣- م أإ/٥، و٢- م أإ/٤، و١- م إأ/٢٧إىل مقرراته وإذ يشري أيضاً   

يف التقرير السنوي للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف              وقد نظر     
  ،)١(بروتوكول كيوتو

مقترحات جلنة االمتثال بشأن تعديل النظام الداخلي للجنة يف ضوء ما اكتسبه فرع اإلنفـاذ   وإذ يالحظ     
   املتصلة بالتنفيذ، التابع هلا من خربة يف جمال النظر يف املسائل

                                                      

)١( FCCC/KP/CMP/2008/5.  
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 باحلاجة إىل مواصلة تطبيق إجراءات وآليات االمتثال والنظام الداخلي للجنة االمتثال بصورة             وإذ يسلم   
  راسخة ومتسقة وميكن التنبؤ هبا، 

  عدم احلاجة إىل إعادة النظر بصورة منتظمة يف هذه اإلجراءات واآلليات والنظام الـداخلي،              وإذ يؤكد     
  ضرورة وحبسب االقتضاء، الما مل تقتضِ

  ، )٢(طلب جلنة االمتثال املتعلق بتمويل تكاليف السفر إىل اجتماعات اللجنة واملشاركة فيها إىلوإذ يشري   

إىل طلب جلنة االمتثال املتعلق بأن يوضع يف االعتبار يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطـراف العامـل                 اً  وإذ يشري أيض    
توكول كيوتو، عند النظر يف االمتيازات واحلصانات املمنوحة للعاملني يف اهليئات املنشأة            بوصفه اجتماع األطراف يف برو    

  مبوجب بروتوكول كيوتو، وضع اخلرباء الذين يلتمس مشورهتم فرع التيسري التابع لفرع اإلنفاذ يف جلنة االمتثال،

فيمـا يتعلـق مبـسألة       )٤(٤- م أإ /-  والفقرة ذات الصلة من املقـرر        )٣(٤- م أإ /- للمقرر  منه  اً  وإدراك  
  االمتيازات واحلصانات املمنوحة للعاملني يف اهليئات املنشأة، 

  العمل الذي اضطلعت به جلنة االمتثال خالل الفترة املشمولة بالتقرير؛يالحظ مع التقدير   - ١  

املقرر، التعديالت اليت أُجريت على النظام الداخلي للجنة االمتثال كما يرد يف مرفق هذا              يعتمد    - ٢  
  ؛١- م إأ/٢٧، من مرفق املقرر )د(٢وفقاً ألحكام الفرع ثالثاً، الفقرة 

  :ما يلييقرر   - ٣  

  على العضو املناوب؛اً املدة املقررة خلدمة كل عضو من أعضاء جلنة االمتثال تنطبق أيض  )أ(

  ال جيوز أن يعمل األعضاء املناوبون، هبذه الصفة، ألكثر من فترتني متتاليتني؛   )ب(

، ٣-م أإ /٥ من املقرر    ٣ إىل األمانة أن تقدم إىل األطراف، مع املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرة             يطلب  -٤
معلومات بشأن اآلثار املترتبة على االقتراح املقدم من جلنة االمتثال الذي مؤداه أن ُتطّبق قواعد ولوائح األمـم املتحـدة                    

ية على أعضاء جلنة االمتثال واألعضاء املناوبني املستوفني للشروط، علـى  املتعلقة بسفر موظفي األمم املتحدة يف مهام رمس      
 بالنظر يف هذا االقتراح يف دورته اخلامسة، وأن يتخذ، حبـسب            مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     أن يقوم   

  االقتضاء، أي قرارات يف هذا الصدد؛

ماين لألنشطة التكميلية لدعم عمـل جلنـة        األطراف إىل تقدمي تربعات للصندوق االستئ     يدعو    - ٥  
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨االمتثال يف فترة السنتني 

                                                      

)٢( FCCC/KP/CMP/2008/5 ٤ الفقرة)و(. 

من جدول أعماهلا من أجل اعتماده      ) د(١٤مشروع مقرر ستقدمه اهليئة الفرعية للتنفيذ مبوجب البند          )٣(
 .  من جدول أعماله٢١ مبوجب البند مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافمن جانب 

 .مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف من جدول أعمال ١٣وع مقرر سيعتمد مبوجب البند مشر )٤(
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  مرفق
  التعديالت اليت أُجريت على النظام الداخلي للجنة 

  االمتثال لربوتوكول كيوتو
  : ١٣ُيدرج النص التايل بعد املادة   - ١

  حساب الفترات الزمنية -   مكررا٩ً"
   مكررا١٣ًاملادة 

  :ت الزمنيةألغراض حساب الفترا

 اليـوم   وُيحسب. ال ُيحسب يوم العمل أو احلدث الذي بدأ فيه سريان الفترة الزمنية             ) أ(
األخري من الفترة احملسوبة هبذه الطريقة ما مل يكن يوم سبت أو أحد أو يوم عطلة رمسية تـنص عليهـا                     
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أو يوم عطلة وطنية رمسية إذا تعلّق األمر بفترة زمنية قابلة   

  ؛ التايلترة إىل هناية يوم العمل للتطبيق على الطرف املعين، ويف هذه احلالة ُتمّدد الف

أعاله، حيثما حددت الفترة الزمنية يف شكل أسـابيع أو شـهور أو             ) أ(بالفقرة  اً  رهن  )ب(
هو اليوم نفسه من األسبوع أو الشهر أو الـسنة  يكون  اليوم الذي تنتهي فيه الفترة الزمنية   فإنسنوات،  

  م األخري من الـشهر إن مل يكـن الـشهر يتـضمن             اليوتكون هناية الفترة يف     ، و  الفترة الذي بدأت فيه  
  ."هذا اليوم

  :أدناهاً  مكرر٢٥ على النحو التايل من أجل توسيع النطاق ليشمل املادة اجلديدة املقترحة ١٨ينبغي تنقيح املادة   -٢

توقيع وكيل الطـرف   اً   مكرر ٢٥ و ١٧ و ١٥ و ١٤حيمل أي بيان أو تعليق ُيقدم يف إطار املواد            - ١"
  ." األمانة يف نسخة مطبوعة وبالوسائل اإللكترونيةويقدم إىل

  :٣ باعتباره فقرة جديدة رقم ٢٥ُيدرج النص التايل يف املادة   - ٣

ـ                   - ٣"   اً حق الطرف يف تعيني شخص أو أكثر لتمثيله خالل النظر يف مسألة متعلقـة بالتنفيـذ طبق
   : من الباب الثامن يشمل أي اجتماع ُيعقد من أجل٢للفقرة 

  الباب العاشر؛ من ٤ و٣ و٢الفقرات لنظر يف إعادة األهلية مبوجب ا  ) أ(

   من الباب العاشر؛٥النظر يف التعديالت والتصويبات مبوجب الفقرة   )ب(

 مـن   ٦ أو الفقرة    ٢أي خطة مقدمة إىل فرع اإلنفاذ مبوجب الفقرة         وتقييم  استعراض    )ج(
  الباب اخلامس عشر؛
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 أو ٣ تنفيذ هذه اخلطة املقدمة إىل فرع اإلنفاذ مبوجب الفقرةالنظر يف أي تقرير مرحلي بشأن   )د(
  ." من الباب اخلامس عشر٧الفقرة 

  :٢٥بعد املادة التايل ُيدخل النص   - ٤

  مكرراً ٢٥املادة "

 من الباب   ٦ أو الفقرة    ٢ينبغي ألي خطة يقدمها الطرف املعين إىل فرع اإلنفاذ مبوجب الفقرة              - ١
  :الشرطان التاليانصراحةً ا اخلامس عشر أن يتوافر فيه

 ٦ أو الفقرة    ٢ يف الفقرة    ةدداحمل  من العناصر   كل عنصر  ، يف أجزاء منفصلة   ،تتناولأن    ) أ(
  من الباب اخلامس عشر؛

  .يثريها القرار النهائي لفرع اإلنفاذ الذي ينفذ التبعاتحمددة  أية قضايا أن تتناول  )ب(

 من الباب اخلامس ٦ أو الفقرة ٢قييمها مبوجب الفقرة يسعى فرع اإلنفاذ إىل استعراض اخلطة وت  - ٢
  .عشر يف غضون أربعة أسابيع من تاريخ تسلم اخلطة

  ما إذا كانت اخلطة املقدمـة تتقيـد        بتحديد  أثناء استعراض اخلطة وتقييمها، يقّوم فرع اإلنفاذ          - ٣
  :مبا يلي

  ها معاجلة مناسبة؛ تاجلعم أعاله و١ يف الفقرة املشار إليهاعرض العناصر والقضايا   ) أ(

متكينه من  مسألة عدم امتثال الطرف املعين أو       معاجلة  ، يف حالة تنفيذها،     أن ُيتوقع منها    )ب(
 علـى النحـو   ،النبعاثات أو خفضها يف فترة االلتزام املواليـة       حملددة من ا  كمية ا بال الوفاء بالتزامه املتعلق  

  ."لباب اخلامس عشر على التوايل من ا٦ و٢املنصوص عليه يف املادتني 

_ _ _ _ _ 

 


